
 

KORRALDUS 

Jüri 01. detsember 2020 nr 1624 
 
 
Rae valla Spordikeskuse ruumide ja rajatiste kasutamistasude ning teenuste 
hinnakirja ajutine muutmine 
 
 
Lähtudes Vabariigi Valitsuse  19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse 

leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 18 alampunktist 5, kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae valla Spordikeskuse põhimääruse 

§ 9 lõikest 4 ning Rae valla Spordikeskuse direktori Jana Maria Kallase ettepanekust, 

Rae Vallavalitsus annab 

 
korralduse:  
 
1. Muuta ajutiselt Rae valla Spordikeskuse ruumide ja rajatiste kasutamistasude ning 

teenuste hinnakirja ning kehtestada soodushinnad vastavalt käesoleva korralduse 

Lisa 1-le. 

2. Soodushinnad rakenduvad treeningrühmadele, mille maksimaalne osalejate arv 

rühmas on piirangutest tulenevalt kuni 10 inimest. 

3. Ajutiselt muudetud hinnakirja alusel kehtestatud soodushindasid ei rakendata alus-, 

põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis 

toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas 

noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad 

spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel. 

4. Hinnakiri kehtib tagasiulatuvalt 24. novembrist 2020 kuni Vabariigi Valitsuse poolt 

kehtestatud piirangute lõppemiseni. 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

6. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või 

päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna 

Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva 

jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 
/allkirjastatud digitaalselt/  

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Madis Sarik  
vallavanem Martin Minn 
 vallasekretär 
  
  
 



 
 

Rae Vallavalitsuse 
01. detsember 2020 
korralduse nr 1624 

Lisa 1 
 
 
 
 

Rae valla Spordikeskuse ruumide ja rajatiste kasutamistasud ning teenuste 

hinnakirja ajutine muutmine 

 
 
JÜRI SPORDIHOONE  

Ruumide ja rajatiste kasutamine 1h E-R 17.00-22.00 

E-R 06.30-16.59  
L, P  

soodusaeg 

Laste- ja 
noorte- 

treeningud 
(kuni 19a) 

Rühmatreeningute saal  12,5 10 6 

Stuudio (s.h spinning) 12,5 10 6 

Budosaal 10 7,5 6 

 

Ujula treening täiskasvanutele 1h 1 rada  12,5 

 

JÄRVEKÜLA SPORDIHOONE   

Ruumide ja rajatiste kasutamine 1h E-R 17.00-

22.00 

E-R 06.30-16.59  

L, P  

soodusaeg 

Laste- ja 

noorte- 

treeningud 

(kuni 19a) 

Rühmatreeningute saal  12,5 10 6 

  

 

Ujula treening täiskasvanutele 1h 1 
rada  

12,5 

 

 


